Protokół
Z posiedzenia Komisji Organizacyjno - Finansowej, odbytego dnia 23 stycznia 2019 r.
o godzinie 14.00 w sali narad Urzędu Gminy Łubniany. Zgodnie z listą obecności
w posiedzeniu uczestniczyło 5 członków na statutowy skład 5 (Zał. Nr 1). W związku
z powyższym Komisja uzyskała quorum do podejmowania opinii i wniosków. Przewodniczący
Komisji Organizacyjno – Finansowej przedstawił zebranym porządek obrad (Zał. Nr 2).
Z ramienia Urzędu Gminy w posiedzeniu udział wzięli: p. P. Wąsiak – Wójt Gminy,
p. B. Cebula – Skarbnik Gminy, p. J. Nalepka – Sekretarz Gminy oraz p. M. Wyzdak –
Kołodziej – Inspektor ds. organizacyjnych.
Ad 1) W tym punkcie Przewodniczący Komisji Organizacyjno – Finansowej przedstawił
proponowany zakres

działalności Komisji, który obejmowałby obszar finansowy,

organizacyjny i społeczny. Wobec braku innych propozycji przystąpiono do głosowania,
w wyniku którego 3 głosami „za” przy 2 głosach „wstrzymujących się” Komisja Organizacyjno
- Finansowa (wyniki imienne: głosowali „za” p. Waldemar Brisch, p. Bernadeta Drąg,
„wstrzymali się” od głosu p. Jarosław Krzyścin oraz p. Zbigniew Romanowski) poparła
przedmiotową propozycję.
Ad 2) W powyższej kwestii Przewodniczący Komisji Organizacyjno - Finansowej,
p. W. Brisch przedstawił proponowany plan pracy Komisji Oświatowej na 2019 r.:
I półrocze:
1) Prace nad funduszem sołeckim na 2020 r.
2) Analiza wykonania budżetu oraz ewentualne zmiany konieczne na rok 2019.
3) Analiza zaległości podatkowych wobec gminy Łubniany.
4) Prace nad absolutorium Wójta Gminy Łubniany.
5) Sprawy bieżące.
II półrocze:
1) Przedstawienie projektów, w których wykorzystywano środki unijne oraz ich
wysokości.
2) Analiza budżetu za I półrocze 2019.
3) Analiza wniosków składanych do projektu budżetu.
4) Opiniowanie budżetu na rok 2020.
5) Przygotowanie planu pracy na rok 2020.
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6) Sprawy bieżące.
P. J. Krzyścin zaproponował ujęcie także w planie pracy na 2019 r. kwestii analizy ulg
i umorzeń podatkowych, analizy gospodarki odpadami komunalnymi, analizy stawek
podatkowych, analizy ściągalności podatków oraz analizy działalności spółki wodnej.
P. Z. Romanowski zaproponował także analizę umowy z Łubniańskimi Wodociągami
i Kanalizacją w Łubnianach oraz propozycję jej zmiany. Dodał, iż należałoby się chyba
przyjrzeć wszystkim umowom zawartym pomiędzy gminą Łubniany a podmiotami
gospodarczymi. Zapytał także o wycenę całej infrastruktury kanalizacyjno – wodociągowej?
P. B. Cebula odpowiedziała, że informacje takie zawarte są w księgach inwentarzowych.
Ostatnia aktualizacja wynikała z rozporządzenia z 1995 r. Jest to wartość księgowa przyjęta
z inwestycji. P. J. Krzyścin zaproponował, aby zająć się także analizą mienia komunalnego,
w tym także mieniem wodno – kanalizacyjnym.
Podsumowując Przewodniczący Komisji Organizacyjno – Finansowej przedstawił ostateczny
plan pracy Komisji na 2019 r.:
I półrocze:
1) Fundusz sołecki na 2020 r.
2) Analiza wykonywania budżetu oraz ewentualne zmiany.
3) Prace nad absolutorium Wójta Gminy Łubniany.
4) Analiza finansowa gospodarki odpadami komunalnymi.
5) Analiza ulg i umorzeń z podmiotami gospodarczymi.
6) Analiza umów z podmiotami gospodarczymi.
7) Sprawy bieżące.
II półrocze:
1) Informacja finansowa spółki wodnej.
2) Analiza mienia komunalnego.
3) Przedstawienie projektów, w których wykorzystano środki unijne oraz ich wysokości.
4) Analiza budżetu za I półrocze 2019 r.
5) Analiza wniosków składanych do projektu budżetu na 2020 r.
6) Opiniowanie budżetu na 2020 rok.
7) Przygotowanie planu pracy komisji na 2020 rok.
8) Opiniowanie stawek podatkowych.
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9) Sprawy bieżące.
Następnie przystąpiono do głosowania nad wyżej wypracowanym planem pracy, w wyniku
którego jednogłośnie tj. 5 głosami „za” Komisja Organizacyjno - Finansowa (wyniki imienne,
głosowali „za” p. Waldemar Brisch, p. Ewald Fila, p. Bernadeta Drąg, p. Jarosław Krzyścin
oraz p. Zbigniew Romanowski) poparła przedmiotową propozycję. W związku z powyższym
ww. Komisja wnosi do Rady Gminy o podjęcie stosownej uchwały.
Ad 3) Zagadnienie dotyczące „Propozycji zmian do uchwały budżetowej na 2019 r.” (Zał.
Nr 3) zreferowała p. B. Cebula – Skarbnik Gminy informując zebranych, że w dziale 801
rozdział 80195 w wydatkach budżetowych bieżących na podstawie art.19a ustawy z dnia 24
kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie wpłynął wniosek
„Bajkowego Lasu” w Łubnianach skupiającego dzieci w wieku przedszkolnym o dotację
na zadanie doposażenia placówki w kwocie 10.000,00 zł. Z kolei w dziale 855 rozdział 85505
w związku ze zmianą dotacji na jedno dziecko zwiększą się dotacje na żłobki w kwocie
10.000,00 zł. Dodała, że w dziale 855 rozdział 85505 nastąpi zwiększenie w kwocie 10.000,00
zł w związku ze środkami na zwroty kosztów za dzieci z Gminy Łubniany uczęszczające
do żłobka w Dobrzeniu Wielkim. P. E. Fila zapytał czy gmina może dotować taką organizację
jak przedszkole „Bajkowy Las”? P. J. Nalepka odpowiedziała, że jest to fundacja
zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym, dlatego jak najbardziej taka dotacja może
zostać udzielona. Wójt Gminy odpowiedział, iż należy takie inicjatywy wspierać, gdyż gmina
Łubniany jest jedną z nielicznych gmin w Polsce, gdzie znajduje się takie przedszkole. Wobec
braku dalszych pytań przystąpiono do głosowania, w wyniku którego jednogłośnie tj. 5 głosami
„za” Komisja Organizacyjno - Finansowa (wyniki imienne, głosowali „za” p. Waldemar Brisch,
p. Ewald Fila, p. Bernadeta Drąg, p. Jarosław Krzyścin oraz p. Zbigniew Romanowski) poparła
przedmiotową propozycję. W związku z powyższym ww. Komisja wnosi do Rady Gminy
o podjęcie stosownej uchwały.

Ad 4) Zagadnienie dotyczące „Zmiany Uchwały Nr XXXVI/259/18 Rady Gminy Łubniany
z dnia 26 marca 2018 r. w sprawie wysokości i zasad ustalania oraz rozliczania dotacji celowej
dla podmiotów prowadzących żłobki lub kluby dziecięce na terenie Gminy Łubniany” (Zał. Nr
4) zreferowała p. B. Cebula – Skarbnik Gminy informując zebranych, iż na podstawie
art. 60 ust. 2 ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3, Rada Gminy
ustala wysokość i zasady ustalania oraz rozliczania dotacji celowej. W projekcie uchwały
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zmieniającej Uchwałę z dnia 26 marca 2018 r. uległa podwyższeniu kwota miesięczna dotacji
na jedno dziecko w żłobku – do kwoty 400,00 zł. Wobec braku pytań przystąpiono do
głosowania, w wyniku którego jednogłośnie tj. 5 głosami „za” Komisja Organizacyjno Finansowa (wyniki imienne, głosowali „za” p. Waldemar Brisch, p. Ewald Fila, p. Bernadeta
Drąg, p. Jarosław Krzyścin oraz p. Zbigniew Romanowski) poparła przedmiotową propozycję.
W związku z powyższym ww. Komisja wnosi do Rady Gminy o podjęcie stosownej uchwały.
Ad 5) Zagadnienie dotyczące „Porozumienia z Gminą Dobrzeń Wielki w sprawie zasad
finansowania opieki zapewnianej dzieciom z Gminy Łubniany w żłobku na terenie Gminy
Dobrzeń Wielki” (Zał. Nr 5) zreferowała także p. B. Cebula – Skarbnik Gminy informując
zebranych, iż na podstawie art. 60a ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi
w wieku do 3 lat istnieje możliwość zawierania porozumień w sprawie zasad finansowania
opieki zapewnianej w żłobkach, klubach dziecięcych lub przez dziennego opiekuna dzieciom
z terenu innej gminy, niż gmina dotująca dane żłobki na swoim terenie. Do żłobka
„Pod Rozbrykanym Kucykiem” w Gminie Dobrzeń Wielki uczęszcza ok. 4 dzieci z Gminy
Łubniany. Dodała, że podjęcie powyżej kwestii pozwoli na zawarcie porozumienia z Gminą
Dobrzeń Wielki w sprawie finasowania kosztów dzieci z Gminy Łubniany objętych opieką w
żłobku w Gminie Dobrzeń Wielki. Wobec braku pytań przystąpiono do głosowania, w wyniku
którego jednogłośnie tj. 5 głosami „za” Komisja Organizacyjno - Finansowa (wyniki imienne,
głosowali „za” p. Waldemar Brisch, p. Ewald Fila, p. Bernadeta Drąg, p. Jarosław Krzyścin
oraz p. Zbigniew Romanowski) poparła przedmiotową propozycję. W związku z powyższym
ww. Komisja wnosi do Rady Gminy o podjęcie stosownej uchwały.
Ad 6) P. J. Krzyścin odniósł się do godzin posiedzeń Komisji Organizacyjno – Finansowej
proponując, aby posiedzenia odbywały się w godzinach porannych, bądź ok. godziny 15.00.
Wobec wyczerpania porządku obrad p. W. Brisch, Przewodniczący Komisji Organizacyjno –
Finansowej o godzinie 14.50 zakończył obrady Komisji.

Załączniki:
Nr 1 – Listy obecności,
Nr 2 – Porządek obrad,
Nr 3 – Materiały dotyczące propozycji zmian do uchwały budżetowej na 2019 r.,
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Nr 4 – Materiały dotyczące zmiany Uchwały Nr XXXVI/259/18 Rady Gminy Łubniany z dnia
26 marca 2018 r. w sprawie wysokości i zasad ustalania oraz rozliczania dotacji celowej
dla podmiotów prowadzących żłobki lub kluby dziecięce na terenie Gminy Łubniany,
Nr 5 – Materiały dotyczące porozumienia z Gminą Dobrzeń Wielki w sprawie zasad
finansowania opieki zapewnianej dzieciom z Gminy Łubniany w żłobku na terenie Gminy
Dobrzeń Wielki,

Na tym protokół zakończono i podpisano.

Przewodniczący
Komisji Organizacyjno - Finansowej

Waldemar Brisch
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